
 

 

 

Standaard teksten 8&9 Tennis Social Media 
 

Onderstaande teksten zijn voorbeeldteksten die je als club kunt gebruiken om te plaatsen op de social 

mediakanalen. De teksten zijn ook te gebruiken voor op de website of in nieuwsbrieven. 

 

Facebook en Instagram  
8&9 Tennis is Dubbel Zo Leuk! Bij 8&9 Tennis speel je op een relaxte manier je wedstrijden. Resultaten zijn 

in deze competitie minder belangrijk. Je speelt voornamelijk voor de gezelligheid en op je eigen niveau. Doe 

jij ook mee? 

 

Meld je aan bij onze Verenigingscompetitieleider <naam> of kijk voor meer informatie op de website van 

onze club <url> of op knltb.nl/89 #<naamclub> #89tennis #knltb  

 

--- 

 

Heb jij speelsterkte 8 of 9 en lijkt het je leuk om een keer tegen spelers van andere clubs te spelen maar 

denk je dat competitie (nog) geen optie voor je is? Doe mee aan 8&9 Tennis! Bij 8&9 Tennis speel je twee 

dubbelpartijen en dat maakt 8&9 Tennis Dubbel Zo Leuk!  

 

Meld je aan bij onze Verenigingscompetitieleider <naam> of kijk voor meer informatie op de website van 

onze club <url> of op knltb.nl/89 #<naamclub> #89tennis #dubbelzoleuk #knltb  

 

--- 

<naam club> doet ook mee met 8&9 Tennis! Heb jij speelsterkte 8 of 9 en wil je op je eigen niveau in een 

gezellige sfeer spelen? Doe dan mee!  

 

Meld je aan bij onze Verenigingscompetitieleider <naam> of kijk voor meer informatie op de website van 

onze club <url> of op knltb.nl/89 #<naamclub> #89tennis #knltb  

 

 

Twitter 

Tennis je net of juist weer? Doe mee aan 8&9 Tennis! Je speelt twee dubbels en dus is 8&9 Tennis Dubbel 

Zo Leuk! Kijk op: knltb.nl/89 

 

Heb jij speelsterkte 8 of 9 en zou je graag competitie willen spelen? Doe mee aan 8&9 Tennis! Dat is Dubbel 

zo Leuk! Kijk op: knltb.nl/89 

 

8&9 Tennis is de nieuwste dubbelcompetitie van Nederland waar het draait om de fun en iedereen welkom 

is. Doe mee! Kijk op: knltb.nl/89 

 

 


